سال بیست و چهارم شماره 6801
چهارشنبه  23خرداد 1397

www.iran-newspaper.com
editorial@iran-newspaper.com

وزیر ورزش به کیروش :بازی خوب شما باعث غرور ملی خواهد شد

مســعود ســلطانیفر ،وزیــر ورزش و
جوانــان در گفتوگویتلفنی با کارلوس
کــیروش ســرمربی تیم ملــی ایــران ،از
او خواســت تمــام تــاش خــود را بــرای
پیــروزی و شــادمان کــردن مردم بــه کار
گیــرد .وی درایــن گفتوگــوی تلفنی به
کیروشگفت«:میلیاردهانفردرسراسر
جهان بــازی تیم ملی ایــران را به عنوان
نمادهای ارزشمند کشــوری با عظمت،
با فرهنگ و دارای تاریخ کهن و پرافتخار

تماشا میکنند و بازی خوب شما باعث
انسجام و افزایش غرور ملی خواهد شد
و نام پرآوازه ایران را پرافتخارتر میکند».
در ایــن تمــاس تلفنــی کــیروش هــم
گزارشــی از آخرین وضعیــت تیم ملی،
بازیکنان و اردوهای تدارکاتی بشیکتاش
ترکیــه و کمپ لکوموتیو مســکو بــه وزیر
ورزش و جوانــان ارائــه کرد .ســلطانی فر
نیــز بــا قدردانــی از زحمــات ســرمربی و
کادر فنــی تیم ملــی ایران ،بــه کیروش

چنین گفت« :تیم ملی فوتبال تنها یک
تیم  23نفره نیست ،بلکه قلبهای 80
میلیــون ایرانی همراه تیم ملــی در جام
جهانیاست.مردمسربلندایرانهمواره
دعاگــوی جوانــان ارزشــمند و ورزشــکار
ایران هســتند و از شــما میخواهند که از
همه توانمندیها و تجربیات خود برای
موفقیت تیم ملی فوتبال ایران استفاده
کنید .صعــود مقتدرانه و زود هنگام تیم
ملی و قــرار گرفتن درجمع  32تیم برتر

فوتبال جهان ،افتخار بزرگی برای ورزش
کشــور اســت و انشــاءاهلل بــا بازیهــای
مقتدرانــه شــما در جــام جهانــی 2018
روســیه تکمیل خواهد شــد .وزیر ورزش
و جوانــان ،تقارن اولین بازی ایران با عید
ســعید فطر را نیز به ســرمربی تیم ملی
یادآور شــد و خطاب به کــیروش گفت:
«این موضوع را به فال نیک میگیریم و
امیدوارم در این عید بزرگ ،شما عیدی
مناسبیبهملتایرانبدهید».

روز تا
جام جهانی

یک گروه متوازن و برابر

ای ایران؛ ای مرز پر گهر

سایت ورزش سه

در فاصلــه  2روز مانــده تــا دیــدار حســاس
ایــران و مراکــش در جــام جهانــی 2018
روســیه ،هــواداران دو تیــم در میدان ســرخ
برای اولین بار با هم روبهرو شــدند! درست
زیر مجسمه گئورگی ژوکوف؛ انگار کاری که
ارتش نازی در جنگ جهانی دوم نتوانست
انجــام بدهد ،حــدود  100جوان ســرخوش
ایرانی با صورتهای رنگ شده و لباسهای
شــاد در یک شــب گــرم اواســط خــرداد به
سرانجام رســانده بودند؛ فتح مسکو .البته
ایــن فتح بزرگ ،بدون مقاومت هم نبوده؛
چرا که هواداران روس و مراکشی هم سعی
کردند جــو را در دســت بگیرنــد اما حریف
ایرانیهایی که هماهنگتر به نظر رسیدند،
نمیشدند .شــعارهای ایرانیها یک شعار
ملی-میهنیبود«.ایایران،ایمرزپرگهر»
که هــواداران را متحدتر میکرد .برای اینکه
همچنانجودردستایرانیهاباقیبماند،
بایــد تشــویقها ادامــه پیــدا میکــرد و چــه
گزینه بهتری از تشــویق ایسلندی! ایرانیها
مشغول مشــورت برای شعار بعدی بودند
که ناگهان چند مراکشی با پرچمهای قرمز
از راه رسیدند و رو به جمعیت ایرانی شروع
به شــعار دادن میکنند .شــعارها به عربی
و فرانسوی اســت و احتماالً هم آنها همان
نظــری را در مــورد ایران دارند کــه ایرانیها
در مــورد تیم آنها .یکی که به نظر میرســد
خودشرابرایچنینلحظهایآمادهکرده،
میگویــد« :ایرانیهــای عزیــز ،میخواهم
بگویــم کــه این بــار نوبــت ماســت .تیم ما
امســال میخواهــد پیــروز شــود و صعــود
کند ».و نتیجه را  1-3پیشبینی میکند اما
ترجیحمیدهدپیشبینیگلزنانبازیرابه
دوستش بسپارد« :حکیم زیاش ،نورالدین

امرابات و ...خالد بوطیب» و یکی دیگر .این
قسمتی ازجوهواداری درمسکو است ازتیم
ملی که هم اکنــون در کانون اخبار مختلف
قرار دارد.
ëëطارمیبهبازیبامراکشمیرسد؟
یکــی از اخبــار مهــم مربــوط بــه تیــم ملی
دربــاره مصدومیت مهدی طارمی اســت.
این بازیکن در بازی دوســتانه برابر لیتوانی
آسیب دید و خبرهای متفاوتی درخصوص
آســیبدیدگی او از ناحیــه پا و کمر منتشــر
شــد .طارمی این روزها در تمرینات گروهی
تیم ملی شــرکت نــدارد ولی کادر پزشــکی
در تالش اســت تا او را بــه آمادگی مطلوب
برساند.شرایطفعلیطارمیطورینیست
کــه آمادگی کامــل برای بــازی کــردن برابر
مراکش را داشــته باشد .این در حالی است
کــه او در خط حملــه بازیکن مهمــی برای
کــیروش و تیــم ملی محســوب میشــود.
بایــد منتظــر مانــد و دیــد کــه رونــد درمان
مصدومیــت طارمــی بــه چه شــکل پیش
خواهدرفت.
ëëیورو اســپورت :نظم خط دفاعــی به ایران
کمککند
ســایت یورو اســپورت نیز دربــاره تیم ملی
گزارشــی را نوشــت و اعالم کرد که این تیم
میتوانــد دوبــاره شــگفتی دوره قبــل جام
جهانی مقابل آرژانتین را تکرار کند .در این
گــزارش آمده« :تیــم ملی ایــران پنجمین
حضــورش را در جــام جهانــی تجربــه
میکنــد .ایران در گــروه دوم جام جهانی با
اســپانیا و پرتغــال رقیــب اســت .اولی یکی
از کاندیداهــای قهرمانــی در جــام جهانــی
اســت و دومــی قهرمــان کنونی اروپاســت.
نظــم دفاعی آنهــا میتوانــد در روســیه به

کیکر :کیروش ،محبوبترین مربی تاریخ فوتبال ایران

هفتهنامه کیکر در گزارشــی به کی روش پرداخته اســت .در این گزارش آمده« :کیروش در اروپا
حاال دیگر او چه رهای تقریباً فراموششده است .چون از  ۷سال قبل که زمانی در منچستریونایتد
بــــرش
و بعــد رئــال مادرید کار کرد ،در خاورمیانــه برای تیم ملی ایران فعالیت میکنــد .مربیای که با
وجود یکســری مشــکالت ساختاری ،موفق هم بوده .در این ســالها بارها وی از استعفا حرف زد .چون گاهی به خاطر
سبک بازی نه چندان جذاب مورد انتقاد واقع میشد یا گاهی از شرایط کاری ،به سختی ابراز نارضایتی میکرد .همین
طور گاهی با مقامات فدراســیون یا مســئوالن تیمهای باشگاهی دچار چالشهای جدی شــد اما به این دلیل که  2بار
پیاپی ایران را به جام جهانی رساند ،محبوبیتی باورنکردنی نزد هواداران یافت .به همین دلیل بود که در صحبتهای
دوستداران یا مقاالت مطبوعات از وی به عنوان «پدر موفقیت» یا «آقای فوتبال ایران » نام برده شد.
نیست که یک هفته مانده به چنین مسابقه
مهمی ،این تجهیزات را عوض کرد».
ëëماجــرای اخراج عضو تــدارکات تیم ملی
چهبود؟
کارلــوس کــیروش در روزهــای اخیــر یکی
از همراهــان تیــم ملــی را از اردوی آمادگی
ایــن تیم اخراج کــرد ،موضوعی که هرچند
رســانهای شــد اما جزییات آن تاکنون افشا
نشــده اســت اما ماجــرا از این قــرار بوده که
در مسیر عزیمت به مسکو ،یکی از اعضای
تــدارکات تیم ملی در فرودگاه و در محفلی
چند نفره درباره برخی موضوعات از جمله
کارلوس کیروش سخن گفته و انتقاداتی را
درباره او و برخی شرایط مطرح میکند .این
ســخنان در نهایت به گوش ســرمربی تیم
ملیمیرسدواونیزبالفاصلهدستوراخراج
آقای «ع» را صادر میکند و عضو تدارکات
تیم ملــی از اردوی تیم در کمپ لوکوموتیو
مسکواخراجمیشود.
ëëکیروش چهارمین ســرمربی مسن جام
جهانی
مارکا گزارشــی از ســن ســرمربیان تیمهای
حاضر در جام جهانی  ۲۰۱۸روســیه نوشته

که در آن آمده« :مسنترین سرمربی حاضر
دراینبازیهااسکارواشنگتنتابارساست.
او با  ۷۱سال سن ،هدایت اروگوئه را برعهده
خواهــد گرفت .کیروش ،ســرمربی ایران با
 65سال سن چهارمین مربی مسن است».
 3ëëمهاجــم اتمــی ایــران کــه ترامــپ
حریفشاننمیشود
ســایت «امروز» اســپانیا ،گزارشــی از جام
جهانــی و حضــور ایــران داده کــه در آن با
هــواداران گفتوگو کرده .مجید که یکی از
هواداران ایرانی تیم ملی در اسپانیاســت،
بیســت و یکم ژوئن  1998یعنی روز بازی
ایران و امریکا را در تقویم خود نشان کرده
و بــه دخترش کــه در آن روز به دنیا آمده،
تولــدش را تبریک خواهد گفت و مطمئناً
بــه فرزندش آن لحظات تاریخی در لیون
را در سال  ۱۹۹۸یادآوری خواهد کرد .او به
خاطر مســائل کاری نمیتواند به روســیه
ســفر کند اما امیدوار اســت خاطــره لیون
تکــرار شــود و تیم ملی بــرای اولین بــار از
مرحلــه گروهی صعــود کنــد .او میگوید:
«سیاســت در فوتبــال نقشــی نــدارد و
تصمیمات ترامپ نمی تواند سه مهاجم

اتمی ایــران یعنی جهانبخــش ،انصاری
فرد و آزمون را متوقف کند».
ëëعابدزاده:پیروزیبرمراکشبهمااعتمادبه
نفسمیدهد
امیــر عابــدزاده ،دروازهبان تیم ملــی ایران
پیش از دیــدار با مراکش این گونه صحبت
کــرد« :کمــی آب و هــوا بــرای مــا مشــکل
ایجــاد کــرد امــا هیــچ بازیکنــی احســاس
فشــار نمیکند .قبــل از آمدنم به روســیه با
عزتاللهــی و آزمــون صحبــت میکردم.
آنهــا به من گفتند که در برخــی از مواقع در
دمــای منفــی  ۱۰درجه بــازی میکنند .من
از شجاعتشــان تعجــب کــردم .حداقــل
چیزی کــه میتوانم بــه آنها بدهــم ،مدال
قهرمانــی صلــح اســت!» عابــدزاده که در
لیگ برتر پرتغال و ماریتیمو بازی میکند،
درمصاحبهخودباروزنامه«رکورد»پرتغال
گفت« :ما نه فقط به اسپانیا و پرتغال بلکه
بــه تمــام تیمهــا احتــرام میگذاریــم .من
در پرتغــال و در شــهر رونالــدو فوتبال بازی
میکنــم اما ایــن بازی طــوری دیگر خواهد
بود .تمرکز ما در شرایط کنونی روی بازی با
مراکشاست».

لهستان در یک نگاه
● لقب :سفید و قرمزها

● دفعــات حضور در مرحله نهایی

جامهای جهانی8 :
● بهتریــن پیــروزی تاریــخ10-0 :


مقابل سن مارینو در آوریل 2009

● باالتریــن رتبــه در جــدول فیفــا:
پنجم در آگوست 2017
● سرمربی :آدام ناوالکا

● ستاره :رابرت لوان دوفسکی


سنگال در یک نگاه
● لقب :شیرهای ترانگا

● دفعــات حضور در مرحله نهایی

جامهای جهانی2 :
● بهترین پیروزی تاریخ 7-0 :برابر


جزایر موریس در اکتبر 2010

● باالتریــن رتبــه در جــدول فیفــا:
بیست و سوم در نوامبر 2017
● سرمربی :الواس سیسه

● ستاره :سادیو مانه


کلمبیادریکنگاه
● لقب :قهوه کاران

● فعالیت حضور در مرحله نهایی

جامهای جهانی6 :

●بهترین پیروزی تاریخ 6-0 :مقابل

بحرین در مارس 2015
●باالترین رتبه در جدول فیفا :سوم در
جوالی و آگوست 2013و سپتامبر2014
● سرمربی :خوزه آنتونیو پکرمن

● ستار ه:فامس رودریگس


ژاپن در یک نگاه

● لقب :ساموراییهای آبی
● دفعــات حضور در مرحله نهایی

جامهای جهانی6 :
● بهترین پیروزی تاریخ 15-0 :برابر


فیلیپین در سپتامبر 1967

●باالترین رتبه در جدول فیفا :نهم
در فوریه 1998
● سرمربی :اکیرا نیشینو

● ستاره :شینجی کاگاوا


برتری بانوان والیبال مقابل ماکائو

منچستریونایتدوناپولیبهدنبالجهانبخش

ســایت کالچو میرکاتو ایتالیا خبــر داد که منچســتریونایتد و ناپولی به دنبال
هافبکتیمملیایرانهستند.اینسایتایتالیاییعلیرضاراستارهبالمنازع
لیگبرترهلنددرفصلاخیرعنوانکردوبهآمارگلزنیجهانبخشدرفصل
 ۲۰۱۸-۲۰۱۷لیگ هلند پرداخت و یک بیوگرافی از زندگی فوتبال او ارائه کرد.

حراج مدال قهرمانی انصاری برای زلزلهزدهها

جشن گلریزان و فروش مدال قهرمانی محمد انصاری ،بازیکن پرسپولیس برای
کمک به کودکان زلزلهزده کرمانشاه شنبه شب آینده در تهران برگزار میشود.

میداد و میخوابید!»
پروین هم گفت« :زمانی که در زمین خاکی
بازی می کردم ،پیراهن ۱۵بازیکن تیم مان
را بــه خانه می بردم تا مامان نصرت بدون
لباسشویی و با دست آنها را بشوید .همیشه
می گفت چرا باید این لباس ها را بشویم که
من هم می گفتم یک روز جواب این سؤال
را به شــما می دهم .زمانی که با حشــمت
خــان قهرمان آســیا شــدیم کل خیابان ها
را چراغانــی کردنــد و مــن هــم بــه مــادرم
گفتم مامــان نصرت ایــن چراغانی جواب
پیراهنهایی اســت که برای ما می شستی.
مادرممیخواستدستمراببوسداماگفتم
اجازه بده من دستت را ببوسم».
پرویــن گفــت« :مــن همچنــان از هواپیما
میترســم .ســال گذشــته مــی خواســتم با
مهدی تاج بــه امارات بروم و او به شــوخی
گفــت علی آقــا هواپیما نقص فنــی دارد و
منهمبههمیندلیلمیخواستمبهسفر
نروم .هرچند ســوار آن هواپیما شدم اما در
طول ســفر هم خلبان اعالم کــرد احتمال
دارد بــه دلیل نقــص فنی مجبور بــه فرود
اضطــراری شــویم و همیــن امر تــرس مرا

اشرف الحکیمی به دیدار با ایران میرسد

اشــرف الحکیمــی ،یکی از سرشــناسترین بازیکنان مراکش اســت
کــه در رئال مادرید بازی میکند .او در دیدار دوســتانه اخیر مراکش
مصدوم شــد و در نیمه دوم نتوانست به بازی ادامه دهد اما سایت
عربی کوره اعالم کرد که آســیبدیدگی الحکیمی جدی نیست و او
مشکلی برای همراهی تیمش برابر ایران نخواهد داشت.

دورگههای جام جهانی 2018پرشمارند

سایت نود

اولیــن ویــژه برنامــه جــام جهانــی ۲۰۱۸
روسیه دوشنبه شــب با حضور علی پروین و
حشــمت مهاجرانی روی آنتن رفت .پروین
که ســالهای زیادی بود که در برنامه زندهای
در تلویزیــون حاضر نشــده و حتی به برنامه
 90هــم نرفته بــود در ابتــدای صحبت های
خــود با خنده گفت« :آقای فردوســی پور اگر
قرار اســت ما را بپیچانی بگویم برویم سؤال
بعدی ».پروین درباره مربی سابقش در تیم
ملیهمچنینصحبتکرد«:دلیلموفقیت
تیمملیدرجامجهانی ۱۹۷۸رفاقتیبودکه
حشمت مهاجرانی در تیم ایجاد کرده بود و
من هم هرچه در مربیگــری دارم از این مرد
است .اکنون هم کی روش رفاقت خوبی بین
بازیکنان به وجود آورده است».
ســپس حشــمت مهاجرانــی هــم که پس
از ســالها بــه تلویزیــون آمــده بــود گفــت:
«میگویندکاپیتانتیمعصایدستمربی
اســت و من این عصــا را با حضور پروین در
تیمــم حــس کــردم ،مدیریت و تیمــداری
پرویــن در زمیــن خیلی خــوب بــود .در آن
زمان عشــق در فوتبال وجود داشــت ،یادم
مــی آیــد در اردوی تیــم ملی بخــاری اتاق

بازیکنان در دهکده المپیک دود می کرد و
مجبور بودیم نصف شــب بیرون بیاییم تا
آن دود از بیــن برود .باشــگاه ها و تیم ملی
به بازیکنان پاداش نمی دادند اما بازیکنان
دوره مربیگــری مــن بــا عشــق بــه فوتبــال
مملکتخدمتکردند».
وی ادامــه داد« :هیــچ وقــت بازیکنانــم در
تیم ملی را به چشــم مربی و شــاگرد ندیدم.
همیشــه با هم دوست و رفیق بودیم .چراکه
اعتقاد داشتم بزرگ ترین تاکتیک در فوتبال
همین دوستی است .در تیم ملی فعلی هم
جــدا از خصوصیــات فنی و روحــی بازیکنان
همبســتگی خوبی بین آنها به وجود آمده و
ایــن امر به ما امیدواری مــی دهد که در جام
جهانیازاعتبارفوتبالایرانوآسیادفاعکنیم
و باعث ســربلندی شویم .البته اگر بخواهیم
چهارامتیازدرجامجهانیداشتهباشیمباید
سهامتیازبازیبامراکشرابگیریم.
بــا این حــال ،پروین بازی هــای تیم ملی را
این طور پیش بینی کرد« :تیم ملی در جام
جهانی ۲۰۱۸روسیه ۲امتیاز می گیرد .آقای
فردوســی پور شما در روز قرعه کشی گفتید
 ۳امتیــاز بازی با مراکش را بــرای ایران کنار

بگذارید .من شرط بندی بلد نیستم اما اگر
چنین حرفی نزده باشــید یک کادو برایتان
مــی گیرم .اگر کت و شــلوار بخواهیــد و این
حرفرانزدهباشیدبرایتانمیگیرم».
این پیشکســوت فوتبال ادامه داد« :من هر
روز در مراســم افطاری های خیریه شرکت
می کنم و آقای فردوســی پور اگر شــما یک
مجــرم به قتــل را از زنــدان آزاد کردید ،من
 4بدهــکار را از زنــدان آزاد کردم و خدا پدر و
مادرت را بیامرزد که چنین کاری کردی».
در ادامــه این صحبتها ،مهاجرانی گفت:
«خــدا نصــرت خانم ،مــادر علــی پروین را
رحمــت کنــد چراکــه زمان اعــزام تیــم به
ســفرهای خارجی بــرای ما کتلت درســت
میکرد و آن را داخل دســتمال یزدی قرمز
رنگــی مــی گذاشــت و بــا ســبزی و نــان به
هواپیما می آورد .عادت کرده بودیم در هر
سفر کتلت مادر پروین را بخوریم و بچه ها
دیگر غذای هواپیما را نمی خوردند .در اتاق
من همیشــه باز بود .به همیــن دلیل پولی
که در ســفرها مــی گرفتیم به علــی پروین
میدادم و او هم این پول را داخل دستمال
یــزدی میگذاشــت و آن را زیر ســرش قرار

در این گروه هرچیزی متصور و هر اتفاقی امکانپذیر است و با اینکه لهستان قدری
باالتــر از ســایرین بهنظر میرســد اما کلمبیا و ژاپــن هم امید جدی صعــود دارند و
سنگال هم میخواهد همان سنگال سال 2002باشد که شگفتیآفرین شد و اعتباری
تازه را بر فوتبال آفریقا افزود .با اینکه در گروه اول نیز بهطور نســبی توازن قوا برقرار
اســت اما در این زمینه گروه هشــتم بیرقیب اســت و هر تیمی قابلیت صعود و در
س از برکناری پر
عیــن حال احتمــال و امکان حذف دارد .قدر مســلم اینکه ژاپن پــ 
سروصدای وحید هلیل هودزیچ بوسنیایی و رویکرد به یک مربی بومی (اکیرانیشینو)
توقعات را نسبت به خود باال برده ،زیرا هر نتیجه ضعیف احتمالی سیاست تغییر
دیر هنگام مربی را دراردوی ساموراییهای آبی بیش از پیش به زیر سؤال خواهد برد
و با اینکه تعدادی از لژیونرهای ژاپنی در باالترین ســطح فوتبال اروپا توپ میزنند
امــا فوتبال همچنان ســر راســت و بــیدوز و کلک و بواقــع فاقد حرفــهای گریهای
افراطــی ژاپن شــاید یک بار دیگر بالی جان و مانع صعــودش به مرحله حذفی در
ششمین مرتبه راهیابی پیاپی این تیم به جامهای جهانی شود .لهستان که از چنین
حرفهایگریهایی بیبهره نیســت ،بیــش ازحد بر یک نفر (رابرت لوان دوفســکی
معروف) متکی است و تجربه نشان داده که هر چند میتواند گاه در مرحله مقدماتی
جام جهانی و «یورو» به پیروزی برسد اما فاقد ابزار درخشش در این مرحله است،
برای کلمبیا گذشته و آرزوهای تحقق نیافته به طرز جالبی پیوند خوردهاند .این کشور
در طالییتریــن دوران فوتبالش هم که دهه  1990و نســل کارلــوس والدراما را در بر
میگرفــت هیچگاه توقعات بزرگ موجــود به خود را برآورده نکرد و حاال که بهرغم
داشتن امثال خامس رودریگس و رادامل فالکائو فاقد هافبکهای خالق و مدافعان
هوشــیار به حد کفایت اســت ،فراتر رفتن از آن دوران بهکاری بسیار سختتر تبدیل
شــده اســت .این از دســت تقدیر نیســت که هدایت کلمبیا با یک آرژانتینی (خوزه
سنتورپکرمن) است که کشورش کم مانده بود براثر صعود کلمبیا به مرحله نهایی
جامجهانی امکان حضور در این مرحله را از دست بدهد اما در جامی که سرمربیان
 5تیم از  32تیم حاضر در عرصه ،آرژانتینیاند ،رویکرد کلمبیای همسایه به مربیان
آرژانتینی بدیهیترین امر نشان میدهد.

تیم ملی والیبال دختران زیر  19ســال ایران در رقابتهای
قهرمانــی آســیا مقابــل ماکائــو  3بر صفــر و بــا امتیازهای
اخبـــــار  25بــر  25 ،11بــر  18و  25بــر  12به پیروزی رســید .دختران
والیبالیســت ایــران پیــش از ایــن یــک پیــروزی مقابــل
هنگکنگ و یک شکست مقابل استرالیا داشتند.

فردوسی پور با علی پروین و حشمت مهاجرانی استارت زد

ماجرای کتلت مامان نصرت!

روزنامه نگار

گروه هشتم (لهستان ،سنگال ،کلمبیا و ژاپن)

هواداران ایران و مراکش قبل از بازی به هم رسیدند

کمکشان بیاید .ایران خیلی آسان به جام
جهانی راه پیدا کرد و در هیچ بازی شکست
نخــورد و به عنــوان اولیــن تیم آســیایی به
جــام جهانــی راه پیدا کرد .ایــران ثابت کرد
که تیم قدرتمندی است و اکنون بازیکنانی
مانند ســردار آزمون و علیرضا جهانبخش
(آقای گل لیگ هلند) را در اختیار دارد .آنها
بازیکنانــی دارند که تجربه فوتبــال اروپایی
دارنــد و مربیای که چهار بار تجربه حضور
در جام جهانی دارد.
ëëنایک :بــه دلیل تحریمهــای امریکا ،فعالً
نمیتوانیمبهتیمایرانکفشبدهیم
چند روز پــس از اعالم خبر امتناع شــرکت
لوازم ورزشی «نایک» از ارائه کفش ورزشی
به اعضــای تیم ملی ایران ،ســخنگوی این
شرکت باالخره به این ماجرا واکنش نشان
داد .نایک در بیانیهای رســمی تحریمهای
امریکا را علت عدم ارائه کفش ورزشــی به
تیم ملی ایران اعالم کرده اســت .در بیانیه
نایــک آمــده« :تحریمهــای امریــکا بــدان
معنا اســت که نایک به عنوان یک شرکت
امریکایی ،نمیتواند در حال حاضر به تیم
ملیایرانکفشیتحویلبدهد».خبرگزاری
فرانســه نوشــته که اعالم ناگهانی ناممکن
بودن ارائه کفشهای نایک به ورزشــکاران
ایرانــی ،مســئوالن فوتبــال ایــن کشــور را
ســردرگم کــرده زیــرا در جام جهانی ســال
 2014و در حالی که همین تحریمهای امروز
علیه ایران اعمال میشد ،فوتبالیستهای
ایرانــی توانســته بودند با کفشهــای نایک
وارد زمین شــوند .در این گــزارش به نقل از
کارلــوس کیروش ،ســرمربی پرتغالی تیم
ملی آمده است« :ورزشکاران به تجهیزات
ورزشــی خود عادت میکنند و این درســت

وصال روحانی

بیشترکرد».
او دربــاره تبخال خود گفت« :من  ۲۵ســال
پیش تبخال زدم و وقتی آن را کندم جایش
ماند .آقای فردوســی پور شــما زیــاد به این
موضــوع گیر مــیدی و بــار قبلی هم گفتم
ببینبهکجاهایآدمگیرمیدی!»
فردوســی پور در ادامه این برنامه گفت :در
زمــان بازی پرویــن همه مــردم از زن و مرد
تا کوچک و بزرگ همــه طرفدارش بودند.
پرویــن بــه چشــمهای رنگــی ،عکسهای
جــذاب و ژســتهای رامیــن رضاییانــی

معــروف بــود امــا پرویــن در پاســخ گفت:
«مــردم طرفــدار حشــمت خــان بودند نه
مــن .مــن از این ژســت هــای رضاییان بلد
نبــودم ،شــلوار ســوراخ ســوراخ و تنــگ هم
نمی پوشــیدم ،مــدل موهایــم از بچگی تا
االن همین شــکلی بوده است ،اما طبیعی
طرفــدار هــم داشــتم .آقــای فردوســی پور
ســاعت از یــک گذشــته اســت و داری ما را
می پیچانی ».مهاجرانی هم درباره پروین
گفت« :علی به خوشتیپی معروف و عاشق
ماشینبود».

دیروز اعالم شــد تعدادی قابل توجه از نفــرات حاضر در تیمهای ملی فوتبال
 32کشــور حاضر در جام جهانی امســال دوملیتی بوده و عمالً برای تیمی بجز
کشور زادگاهشان توپ میزنند .دیهگو کاستا در اسپانیا ،رودریگو در همین تیم،
میالن رودیچ در صربســتان ،فرناندو موســلرا در تیم اروگوئه ،پهپه در پرتغال و
راکیتیچ در کرواسی از این قبیل افرادند و اکثر آنها البته برزیلیاالصل هستند.

مسی و دیماریا تمرین نکردند

لیونل مسی و آنخل دیماریا تمرین دیروز تیم ملی فوتبال آرژانتین
در روسیه را بهدلیل مصدومیت از دست دادند .البته روفو ،اوتامندی
و ماسکرانو هم به دالیلی اعالم نشده تمرین نکردند.

آنچلوتی:برزیلقهرمانمیشود

کارلو آنچلوتی ،ســرمربی ســابق آ.ث.میالن ،رئال مادرید و بایرن مونیخ گفت
برزیــل قهرمان جام جهانی امســال خواهد شــد .وی ،بلژیک و کرواســی را هم
شگفتیسازان این جام خواند.

